Teorivecka vårterminen 2020 vecka 13
Välkomna till Smedstad Ridsportcenters teorivecka (23-29/3)
Under teoriveckan ersätts alla ordinarie ridlektioner av teori enligt separat
schema. Det är alltså ingen ridning på din ordinarie ridtid denna vecka.
Teorischemat finns uppsatt på stalltorget, samt på vår hemsida:
www.smedstadridsportcenter.se
Alla elever på Smedstad är välkomna att gå på så många pass man vill under
hela veckan. Passa på att gå på så mycket du kan och lär dig mer om ridning
och allas vårt favoritdjur hästen!
Det är inte säkert att det finns någon teorilektion som passar på exakt den tid
du vanligtvis rider, utan du får välja fritt bland passen som erbjuds under hela
veckan. Vår förhoppning är att ni ska tycka att programmet ser intressant ut
och att alla elever går på minst ett teoripass.
Alla teoripass är nivåindelade i olika färger (se schemat) från vilken lägsta
förkunskapskunskapsnivå passet är tänkt.
Anmäl dig på listorna vid stalltorget så vi vet hur många som kommer på varje
pass.
En nyhet för den här terminen är att vi kommer börja jobba med Svenska
Ridsportförbundets ryttarmärken. Det finns åtta olika märken (ryttarmärke 1-5,
samt brons, silver och guldmärket). Varje märke innehåller både teoretiska och
praktiska prov.
Vi kommer börja fokusera på ryttarmärke 1-4. Under teoriveckan finns speciella
pass som förbereder dig för den teoretiska delen av ryttarmärke 1-4. Din
ridlärare vet vilket märke som passar för just dig att ta.
Känner du att du har tillräckliga förkunskaper kan du på söndagen skriva de
teoretiska proven för märkena. De praktiska proven genomförs sedan på era
vanliga ridlektioner och/eller vid speciella märkesdagar längre fram.
Mer information om ryttarmärkena finns uppsatt på stalltorget, samt på
Svenska Ridsportförbundets hemsida
www3.ridsport.se/RidklubbRidskola/Ryttarmärken

Rider du inte hos oss men ändå vill gå på något teoripass går det bra i mån av
plats mot en avgift på 50 kr/pass. Anmäl dig i så fall via mejl till: info@hsoab.se
Föräldrakursen (tis 18.30) är gratis för alla föräldrar som har barn som rider på
Smedstad och vi vill uppmuntra alla nybörjarföräldrar att gå på denna kurs!
Anmäl er på listan vid stalltorget.
På torsdagen kl. 18.30 är det en hoppclinic med Malin Baryards beridare Daisy
Pearson. Denna clinic är öppen och gratis för alla medlemmar i Linköpings
Fältrittklubb (LFK)!
Väl mött i stallet till en hästig vecka!
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